
Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego 

w okresie od dnia 28 kwietnia 2022 r. do dnia 22 czerwca 2022 r. 
 
 

W okresie od dnia 28 kwietnia 2022 r. do dnia 22 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu 

obradował na 5 posiedzeniach: w dniu 9 maja, 23 maja, 30 maja, 6 czerwca                                

i 20 czerwca 2022 r. 

 Do głównych tematów, którymi zajmował się Zarząd Powiatu, należały sprawy: 
1) budżetu powiatu, 
2) oświaty,  
3) opracowania projektów uchwał i innych materiałów na XXX sesję Rady  Powiatu 
4) inne sprawy. 
 
Ad. 1 Budżet powiatu  
 

Zarząd Powiatu podjął 3 uchwały (Nr 877/22, Nr 885/22, Nr 893/22)                        

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok. Zmiany polegały na zmianie planu 

dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych 

przekazywanych z budżetu państwa, przeniesieniu wydatków między §§                                 

w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących oraz przeniesieniu 

wydatków z rezerw budżetowych i dotyczyły: 

- Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. 

- Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. 

- Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Maz. 

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Maz. 

- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz. 

- Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz. 

- Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Maz. 

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku. 

- Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 

- Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni, 

- Domu Pomocy Społecznej w Kątach, 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz. 



- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Maz. 

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Maz. 

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

- Nr 894/22 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

- Nr 895/22 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów 

pochodzących ze środków Funduszu Pomocy. 

 
Ad. 2  Sprawy oświaty 
 

W zakresie spraw oświatowych Zarząd podjął następujące uchwały: 

- Nr 873/22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim, 

- Nr 874/22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, 

- Nr 875/22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim, 

- Nr 876/22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, 

- Nr 878/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim (stanowisko dyrektora powierzono p. Agnieszce Paja na okres od dnia 

1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.), 

- Nr 879/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim (stanowisko 

powierzono p. Marlenie Pustoła na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia                       

31 sierpnia 2027 r.), 



- Nr 880/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim 

(stanowisko powierzono p. Joannie Kowalskiej na okres od dnia 1 września 2022 r. 

do dnia 31 sierpnia 2027 r.) 

- Nr 881/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim (stanowisko 

powierzono p. Edycie Ludwiniak na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia                      

31 sierpnia 2027 r.) 

- Nr 882/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (4 organizacjom przyznano 

łącznie kwotę 34.000 zł), 

- Nr 888/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego pn. „W ogrodzie barw i dźwięków” V Otwarty Turniej Zespołów 

Cheerleaders Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie 

(przyznano dotację w kwocie 8.500 zł), 

- Nr 889/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego pn. „XII Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki-

Ignaców 2022” Stowarzyszeniu „Dzieciom Radość Ignaców” (przyznano dotację               

w kwocie 2.000 zł), 

- Nr 890/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego pn. „Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców-

Mińsk Mazowiecki 2022” Stowarzyszeniu „Dzieciom Radość Ignaców” (przyznano 

dotację w kwocie 3.500 zł), 

- Nr 891/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego pn. Rajd pieszy „Śladami darów natury po Korycińskim Rezerwacie 

Przyrody i Ogrodzie Botanicznym w Korycinach” Stowarzyszeniu „Dzieciom 

Radość Ignaców” (przyznano dotację w kwocie 4.810 zł), 



- Nr 892/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego pn. Turniej piłki nożnej halowej „Futsal Cup” Stowarzyszeniu 

Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej (przyznano dotację w kwocie 4.500 zł). 

 

Ad. 3 Opracowanie projektów uchwał i innych materiałów na XXX sesję Rady 
Powiatu 
 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r. przyjął materiały na 

XXX sesję Rady Powiatu Mińskiego. 

Ad. 4  Inne sprawy 
 
Ponadto Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

- Nr 870/22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (3 organizacjom przyznano łącznie 

kwotę 33.000 zł) 

- Nr 871/22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim na 2022 rok, 

- Nr 872/22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi na terenie m.st. Warszawy 

(pozytywnie zaopiniowano pozbawienie kategorii dróg gminnych ul. Ks.                                   

J. Chrościckiego na odcinku od ul. Obywatelskiej do al. 4 Czerwca 1989 r.,), 

- Nr 883/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi na terenie m.st. Warszawy 

(pozytywnie zaopiniowano pozbawienie kategorii dróg gminnych ul. Zakole                             

w Warszawie), 

- Nr 884/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do realizacji inwestycji                   

(dot. realizacji 1 zadania inwestycyjnego), 

- Nr 886/22 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

planowanego pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w msc. Ładzyń                          



gm. Stanisławów (pozytywnie zaopiniowano pozbawienie kategorii dróg gminnych 

drogi nr 221206W w msc. Ładzyń i wyłączenie jej z użytkowania), 

- Nr 887/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Mińskiego spółkom wodnym na realizację zadań w 2022 roku. W budżecie 

powiatu zabezpieczone zostały środki w kwocie 25.000 zł, a rozdysponowano kwotę 

19.950 zł. Dotacje zostały przyznane: 

- Gminnej Spółce Wodnej Cegłów – 2310,00 zł 
- Gminnej Spółce Wodnej Dębe Wielkie – 2310,00 zł, 
- Gminnej Spółce Wodnej Jakubów – 2310,00 zł, 
- Gminnej Spółce Wodnej Latowicz – 3780,00 zł, 
- Gminnej Spółce Wodnej Mińsk Mazowiecki – 2310,00 zł, 
- Gminnej Spółce Wodnej Mrozy – 3780,00 zł, 
- Gminnej Spółce Wodnej Siennica – 3150,00 zł. 
 
- Nr 896/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Caritas Diecezji 

Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim na 2022 rok, 

- Nr 897/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 

(upoważnienie do składania w imieniu Powiatu oświadczeń woli związanych                             

z prowadzeniem działalności jednostki), 

- Nr 898/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 

(upoważnienie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczy zaciągania 

w 2022 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa 

w roku następnym) 

- Nr 899/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy                              

w Mińsku Mazowieckim (upoważnienie do składania w imieniu Powiatu oświadczeń 

woli związanych z prowadzeniem działalności jednostki), 



- Nr 900/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy                           

w Mińsku Mazowieckim (upoważnienie wynikające z Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i dotyczy zaciągania w 2022 r. zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym) 

- Nr 901/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim (upoważnienie do składania w imieniu Powiatu oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem działalności jednostki), 

- Nr 902/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim (upoważnienie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej                        

i dotyczy zaciągania w 2022 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin 

zapłaty upływa w roku następnym) 

- Nr 903/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim 

(upoważnienie do składania w imieniu Powiatu oświadczeń woli związanych                          

z prowadzeniem działalności jednostki), 

- Nr 904/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim 

(upoważnienie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej i dotyczy zaciągania 

w 2022 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa 

w roku następnym) 

- Nr 905/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim do 

podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją w latach 2019-2022 



projektu pozakonkursowego pn. „Postaw na siebie” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

- Nr 906/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim do 

dysponowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 

Niepełnosprawnych, 

- Nr 907/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, 

- Nr 908/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.  

Ponadto na posiedzeniach Zarządu Powiatu przekazane były następujące 

informacje: 

- odbyło się drugie posiedzenie Związku Powiatowo-Gminnego Transportu 

Publicznego Powiatu Mińskiego, na którym wyłoniono władze związku: 

przewodniczącym Zarządu został p. Witold Kikolski, a członkami Zarządu zostali                         

p. A. Czyżewski (z-ca przewodniczącego), K. Kalinowski (z-ca przewodniczącego),              

D. Uchman, H. Wocial. Ponadto powołano Komisję Rewizyjną w składzie:                                 

R. Czerechów – przewodniczący, St. Duszczyk – z-ca przewodniczącego,                               

W. Juszczak, J. Mróz, P. Stępień. Powołano również Komisję Petycji, Skarg                                   

i Wniosków w składzie: R. Legat – przewodniczący, J. Mróz – z-ca 

przewodniczącego, A. Witkowski. 

- w dniu 26 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej odbyły się 

uroczystości upamiętniające Kazimierza Przekorę zamordowanego za pomoc 

Żydom. Uroczystości zorganizowane przez Instytut Pileckiego,                                                    

a współorganizatorami był Powiat Miński i Gmina Mińsk Mazowiecki. 

- otrzymaliśmy dotację na realizację zadania mostowego w kwocie 1.250.000 zł, 

- odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego 

tematem były kwestie dotyczące składowisko odpadów niebezpiecznych                                  



w Ryczołku. Na posiedzenie zaproszeniu byli parlamentarzyści. W posiedzeniu 

uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP – Czesław Mroczek i I wicewojewoda Sylwester 

Dąbrowski, 

- 11 maja 2022 r. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych w Mińsku Maz. odbyła się XVIII Powiatowa Giełda Szkół 

Ponadpodstawowych, 

- Powiatowy Urząd Pracy zorganizował konferencję dotyczącą rynku pracy, na której 

poinformowano o możliwościach zatrudnienia obywateli Ukrainy, 

- 19 maja 2022 r. na placu przed Komendą Powiatową PSP odbył się uroczysty apel 

z okazji Dnia Strażaka i wręczone zostały nagrody, 

- odbył się finał XVI edycji  „Kulturomaniaka” w Mrozach (w tej edycji udział wzięło 

ponad 1500 uczestników), 

- 16 maja br. elewi służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową na sztandar 

Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, 

- powiat miński zaproszony został przez Akademię Sztuki Wojennej i uczestniczył                   

w ramach Rady Programowej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w spotkaniu                 

z przedstawicielami instytucji realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa 

państwa. 

- odbyła się wideokonferencja z wojewodą mazowieckim, której głównym tematem 

było zatrudnianie obywateli Ukrainy (średnie zainteresowanie pracą na terenie 

województwa), na terenie powiatu było ponad 260 zgłoszeń pracodawców                               

o zatrudnieniu, 

- otrzymaliśmy 2 dotacje na pomoc Ukraińcom, ok. 1,4 mln zł (dla Powiatowego 

Urzędu Pracy na szkolenia i aktywizację zawodową uchodźców z Ukrainy oraz 

dotację na zadania, które będą realizowały Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mińsku Maz. i Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Sulejówku), 

 



- odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na zakończenie 

obchodów 600-lecia nadania praw miejskich, 

- odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego 

Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego, na którym przyjęto Regulamin Biura, 

- 28 maja br. w Jakubowie odbyły się Eliminacje Mazowieckie do                                                

II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej, 

- otrzymaliśmy kwotę 240.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację 

zewnętrznej infrastruktury sportowej w ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz. 

- kontynuowane są działania związane z usunięciem składowiska niebezpiecznych 

odpadów w Ryczołku. W Kałuszynie odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego (po raz kolejny nie wszyscy zaproszeni 

parlamentarzyści przybyli). W posiedzeniu uczestniczył I wicewojewoda mazowiecki. 

Wystosowane zostało pismo do GDDKiA z żądaniem uprzątnięcia naczepy. 

Ponadto przygotowane zostanie pismo z pełną informacją, co tam się znajduje i co 

już zostało wykonane, pismo zostanie przesłane do Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Kancelarii Prezydenta i parlamentarzystów. 

- uczestniczył w spotkaniu z okazji 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku                         

w Mińsku Maz. 

- w dniu 4 czerwca br. w Ładzyniu odbyły się warsztaty i ćwiczenia z ratownictwa 

drogowego dla strażaków ochotników, 

- w Urzędzie Wojewódzkim podpisane zostały umowy na zadania drogowe tj. drogę 

w Latowiczu (2.919.635,20 zł) i drogę w Halinowie (2.206.924,80 zł), 

- w Mikołajkach odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Powiatów Polskich, 

- 8 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej                   

w Sulejówku, 

- 11 czerwca 2022 r. zorganizowana została w Sulejówku XV edycja Biegu Marszałka, 

-  11 czerwca 2022 r. w Sulejówku odbył się piknik z okazji Święta Miasta Sulejówek. 



- 14 czerwca 2022 r. odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim 

Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, 

- 21 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja MaKI - Mazowieckie Kluby Integracyjne 

- o sile działań edukacyjnych wspierających i integrujących uczniów zorganizowana 

przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek 

Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 

 

 

              Starosta Miński  
 

Antoni Jan Tarczyński 


